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 الرمحن الرحيمبسم هللا 
والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وأشهد  ،احلمد هلل رب العاملني

، عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم احممدسيدان أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن 
 .عند ابب اآلنية -رمحه هللا تعاىل-وقفنا مع املؤلف                       أما بعد؛

 :-رمحه هللا-قال 
 ابب اآلنية

يذكرون ابب اآلنية بعد ابب املياه أو بعد الكالم عن املياه؛ من أجل  -رمحهم هللا–الفقهاء 
أننا نستعمل املاء عادة يف إانء.                                                                           

تغرتف من الربكة  املاء جوهر سيَّال حيتاج إىل شيء يوضع فيه غالبا، نعم قد تغرتف من البحر، قد
مباشرة، ولكن عادة حيتاج اإلنسان إىل وعاء يضع فيه املاء، فلهذا استطردوا إىل ذكر أحكام اآلنية 

 يف كتاب الطهارة.
حنن اآلن نتكلم يف الطهارة، الطهارة تكون ابملاء أصالة وابلرتاب نيابة عنه.                                  

ابلطهارة ابملاء يف رفع احلدث )يف الوضوء والغسل(، ويف املسح على  إذن؛ سيتكلم على ما يتعلق
اخلفني، وسيتكلم يف موجبات الوضوء، وموجبات الغسل، وسيتكلم أيضا على التيمم ألن التيمم 

بديل ، مث بعد ذلك يبحثون يف أحكام النجاسات يف أواخر كتاب الطهارة، مث احليض والنفاس 
 .يُفردوهنما بباب
                                                       نية؛ ما مدخلها هنا )يف كتاب الطهارة(؟ولكن اآل

مدخلها أن املاء حيتاج عادة إىل وعاء يوضع فيه، وهلذا قالوا: نتكلم على أحكام اآلنية من ابب 
 ذكر أحكامها استطرادا، فقال: ابب اآلنية.

     : هي األوعية، مجع إانء.   اآلنية
 :-رمحه هللا-قال 

 .ام  ب    ه  وّ م  امل  و   ة  ضّ الف  و   ب  ه  الذّ  ة  ي   آن  َّل ا إ  ين  ث    و  ل  و   ه  ال  م  ع  ت  اس  و   ر  اه  ط   ء  ان  إ   ل  ك    اذ  اتّ  اح  ب  ي   
 األصل يف اآلنية اليت نستعملها اإلابحة.  :، يقولهذا رأس الباب
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[، يعين أنه جيوز استعمال   اآلنية اإلابحةأن األصل يف  الباب: ]هو اآلن وضع لك قاعدة 
كل أنواع اآلنية: )ِمَن الزجاج، من البُ لَّور، من اخلشب، من احلديد، من النحاس، وما إىل ذلك(،  

 هذا جائز. كل
: يعين بشرط أن يكون طاهرا، فاحرتز هبذا أوال عن النجس، ر  اه  ط   ء  ان  إ   ل  ك    اذ  اتّ  اح  ب  ي   

استعماله؛ ألنك ستضع يف هذا النجس ماء فيتنجس أو مائعا آخر فيتنجس، فالنجس ال جيوز 
 فلهذا البد أن يكون اإلانء طاهرا.

طيب؛ إذا كان اإلانء قد ُصِنع من شيء طاهر لكنه طرأت عليه جناسة؟                                
امليتة، كالذي صنع مثال من جلد  ذ من جلود خَ تَّ  ُ يف جنس العني، كامل :فهذا يَُطهر، يعين كالمه هنا

كلب أو جلد خنزير وما إىل ذلك، فهذا ال جيوز ألنه جنس العني، وسيأيت أنه ال يطهر اجللد 
 ابلدابغ.

لكن إذا كان قد اختذ من شيء طاهر، مث طرأت عليه جناسة )تنجس يعين(، يعين جناسة 
 وضع فيه املاء أو يوضع فيه املائعات.حكمية وليست جناسة عينية، فهذا يَُطَهر أوال مث ي

 : ه  ال  م  ع  ت  اس  و   ر  اه  ط   ء  ان  إ   ل  ك    اذ  اتّ  اح  ب  ي   قوله: 
                                                         ما الفرق بني اَلتاذ واَلستعمال؟س: 

 .واالستعمال مباح هو اآلن أعطاك حكمني: حكم االختاذ وحكم االستعمال، يقول: االختاذ مباح
: هو أن جتعل هذا اإلانء على هيئة اإلانء، يعين أن حتصله على هيئة االستعمال وإن اَلتاذ

استعماله، اختاذ، مثل ما مل تستعمله ابلفعل. فاختذته: يعين جعلته عندك مثال يف البيت ومل تباشر 
، كما هو توضع هذه اآلنية على الرفوف، ومل تستعملها مباشرة، مل تباشر استعماهلا ولكنك اختذهتا

مشهور يف مصر عندان حاجة امسها )نيش(، فالنيش هذا توضع فيه آنية للزينة وللزخرفة، يعقدون 
واألم متوت وترثها بناهتا، وأيضا البنات هبا األزواج ويدفعون فيها أمواال كثرية وال أحد يستعملها، 

ال تستعملها، وبعد ذلك البنات مينت واألحفاد إىل أن يشاء هللا أن تنكسر.                             
هو اختذ، فاالختاذ مباح.                                                              فهذا مل يستعمل

ر استعماهلا، أبن تضع فيها املاء ابلفعل أو املائعات ابلفعل أو ما إىل ذلك، أبن تباش: واَلستعمال
 هذا استعمال.
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وكذلك أيضا من االختاذ )يعين مثل االختاذ(: أن حتصلها بشراء وحنوه، شراء)أن تشرتيها(، 
ه وهبة)يعين تتهبها(، أو أن أتجرها، أو أن تستعريها، كل هذا قد حصلت به اإلانء وإن مل تستعمل

 ابلفعل، هذا من االختاذ.
إذا عندان مسألتان: مسألة االختاذ، يعين وإن مل  :ه  ال  م  ع  ت  اس  و   ر  اه  ط   ء  ان  إ   ل  ك    اذ  اتّ  اح  ب  ي   

ومل تستعملها ابلفعل، هذا امسه  أو جعلتها على هيئة اإلانء ،تستعملها، أنت حصلتها بنحو شراء
 اختاذ.

                           تباشر استعمال الشيء فيها.وعندان شيء آخر؛ وهو االستعمال، أن 
 .أنه مباح يف كل إانء طاهر ولو مثينا احلكم:
؛ فإنه مباح، يعين حىت لو كان اإلانء مثينا)يعين غايَل يعين ولو كان اإلانء مثينا: اين  ث    و  ل  و  

 الثمن( فإنه يباح لك أن تتخذه وأن تستعمله، مباح مادام طاهرا.
.                                                 هنا استثناء: ام  ب    ه  وّ م  امل  و   ة  ضّ الف  و   ب  ه  الذّ  ة  ي  آن   َّل إ  

                                      : يعين ال ُمتََّخَذة من الذهب أو املتخذة من الفضة.ة  ضّ الف  و   ب  ه  الذّ  ة  ي  آن  
يعين اإلانء الذي مل ُيصنع من الذهب والفضة؛ ولكنه ُوِضع يف ماء الذهب والفضة : ام  ب    ه  وّ م  امل  و  

                                                                            حىت اكتسب لون الذهب أو لون الفضة.
س اللون الذهيب واملراد: لون الذهب،؛ لون هذا املعدن من املعدن، ولون الفضة من املعدن، ولي

الذي يكون طالًء من غري الذهب، أو اللون الفضي الذي يكون طالء من غري الفضة، هذا ال 
إشكال فيه، يعين ليس الكالم يف اللون، الكالم يف أنه اكتسب لون الذهب والفضة ألنه وضع يف 

 ماء الذهب والفضة، فصار فيه شيء من الذهب والفضة.
: فهذا حمرم؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ام  ب    ه  وّ م  امل  و   ة  ضّ الف  و   ب  ه  الذّ  ة  ي   آن  َّل إ  

 [.منّ ه  ج   ر  ان   ه  ن  ط   ب  يف   ر  ج  ر  ا ي   َنّ ؛ إ  ة  ضّ الف   ء  ان  إ   يف    ب  ر  ش  ي   ي  ذ  الّ ]
املموه : يعين اخلالص من الذهب أو اخلالص من الفضة، وكذلك ة  ضّ الف  و   ب  ه  الذّ  ة  ي   آن  َّل إ  

 ابلذهب والفضة فإنه حيرم اختاذها واستعماهلا.
 ( فما الذي حيصل ؟ة  ضّ الف  و   ب  ه  الذّ  ة  ي   آن  َّل إ  )، االستثناء هذا فماذا؟ هو استثىن
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 فيحرم اختاذها وحيرم استعماهلا. :أي
لكن ملاذا حيرم اختاذها؟                                                                   طيب؛ استعماهلا واضح،

قالوا عندان قاعدة: ] أن الشيء الذي حيرم استعماله مطلقا)يعين يف كل األحوال ال يباح يف حال 
                                   دون حال(، فإن اختاذه أيضا حمرم [.                                            

يعين: ما حُرم استعماله يف كل األحوال؛ حُرم اختاذه أيضا على هيئة االستعمال وإن مل نستعمله. 
وضربوا له مثاال آبنية الذهب والفضة، وضربوا له مثاال أيضا آبالت املعازف )املالهي(، آالت 

كل حال، ال يف األفراح، وال يف األحزان، وال يف   املعازف هذه حمرمة، حيرم الضرب هبذه اآلالت يف
، لكن -إن شاء هللا–الوالدة، وال عند قدوم غائب إىل آخره، إال الدف كما سيأتينا فيما بعد 

الكالم على آالت املوسيقى.                                                                                
باح لك استعماله يف حال دون ا مطلقا، وابلتايل حيرم اختاذها، خبالف ما يُ فهذه حرام استعماهل

أنه يُباح  -إن شاء هللا-حال، كالذي يُدبغ من جلود امليتة، الذي يُدبغ من جلود امليتة سيأتينا 
          استعماله بعد الدبغ يف ايبس إذا كان من حيوان طاهر يف احلياة.                                    

فإذا جاز استعماله بعد الدبغ هبذا الشرط )هبذه القيود(؛ حينئذ نقول: جيوز أيضا أن تتخذه، ألنه 
جيوز استعماله أحياان فيجوز أن تتخذه.                                                                         

فكذلك اختاذه أيضا حُمَرَّم وإن مل تستعمله.  وأما الذي حيرم استعماله مطلقا)يعين يف كل حال(؛
 فآنية الذهب والفضة: حرام  استعماهلا مطلقا، فكذلك أيضا ال جيوز اختاذها. 

ويضعه هكذا وهلذا حيرم أن يتخذ اإلنسان ِملعقة من ذهب، أو كواب من ذهب أو من فضة، 
لو مل تستعمله.                      بدون أن يستعمله، يقول: أان ما أستعمله، نقول أيضا: حرام، حىت و 

كونك اختذته على هيئة االستعمال؛ هذا حمرم، كونك اشرتيته، أو أخذته هبة، أو استأجرته، أو 
استعرته، أي نوع من أنواع التحصيل حصلته بشراء أو ما إىل ذلك وإن مل تستعمله وضعته هكذا 

 ل هذا حرام.  فقط للزينة أو وضعته من ابب املنظر أو ما إىل ذلك؛ ك
: فإن ذلك كله حمرم، وكذلك اآلالت كلها:            ام  ب    ه  وّ م  امل  و   ة  ضّ الف  و   ب  ه  الذّ  ة  ي   آن  َّل إ  

)الدواة، والقلم، وامل ُْسَعط، والقنديل، واملِجمرة، واملِدخنة، وما إىل ذلك(، كل هذا أيضا حُمرَّم من 
  الذهب والفضة. 
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 :-رمحه هللا-قال 
 .وبص  غ  امل   ء  ان  إل  اب  ا و  ب    ة  ار  ه  الطّ  ح  ص  ت  و  

: يعين هبذا احملرم، طبعا املباح واضح إن الطهارة تصح به، لكنه ملا اب    ة  ار  ه  الطّ  ح  ص  ت  و    
حمرم؛ فإنه سريد سؤال، ما حكم الطهارة من ماء ُوضع يف  قال: آنية الذهب والفضة واملموه هبما

إانء ذهب، أو من ماء وضع يف إانء فضة، أو من ماء وضع يف إانء مموه ابلذهب والفضة؟                   
، اختاذه حرام، استعماله نقول: حكم الطهارة هبذا أهنا صحيحة مع حترمي استعمال هذا اإلانء

 فيه لو توضأت به صحت طهارتك، صح وضوؤك أو صح غسلك.حرام، لكن املاء الذي 
تصح الطهارة هبا، تصح الطهارة منها، تصح الطهارة إليها، تصح الطهارة فيها، ذكروا هذا  

                                                                                                          كله.
: يعين أن يكون اإلانء الذي تصب به وتستعمله إانء من ذهب أو من فضة.     تصح الطهارة با

                                      : أبن تغرتف منها، يكون فيها وتغرتف منها.تصح الطهارة منهاو 
أبن يكون َطْسًتا مثال وتقف فيه، أو شيء يعين مثل )البانيو( وتقف فيه، من وتصح الطهارة فيها:

                                                                       .ة أو من ذهب، فيه ماء وتقف يففض
: أبن يكون هو امل َ   صب الذي ينزل فيه املاء.                                                    وتصح الطهارة إليها

 اختاذها واستعماهلا.كل هذا الطهارة فيه صحيحة، مع أنه حيرم   -
[؟ وهلذا قال احلنابلة ببطالن  أن النهي يقتضي الفسادطيب؛ أليس القاعدة عند احلنابلة: ] 

الصالة يف الدار املغصوبة، ويف األرض املغصوبة، ويف الثوب املغصوب، إذا غصب اإلنسان ثواب 
 [.اس  ح   و كاملعدوم  ا فهرع  ش   ممنوع  ولبسه؛ فصالته ابطلة، مع أنه سرت العورة، لكن هذا ]

؟                                                    أليست الصالة يف الدار املغصوبة ابطلة عند احلنابلة
                                                                                                 اجلواب: بلى. 

ال يصح، لو أنك غصبت ماء  ابملاء املغصوب الوضوءإن  :أنتم قلتموأيضا هناك إشكال أقوى، 
وتوضأت به؛ فوضوؤك ابطل.                                                                                  

 وهلذا يقولون: إن الوضوء البُدَّ أن يكون مباء طهور مباح.
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                                                                                            ؟غصوباملانء اإلهنا صححتم الطهارة من طيب؛ ملاذا 
هنا النهي مل يكن متعلقا بذات العبادة، وال بشيء من ماهياهتا، وال بشرط من شروطها، نقول: 

                                  هو شيء خارج منفصل عنها متاما.                                    
فالذي ميكن أن تُ َنِظَر به هنا: أن يصلَي الرجل يف ِعَماَمِة حرير، لبس عمامة حمرمة )احلرير حمرم 

، وليس منها العمامة(.               -إن شاء هللا-على الرجال، إال يف مواضع ُمستَ ْثناه ذكروها وأتتينا 
صحيحة.                                                                فلبس عمامة حرير وصلى؛ صالته 

ألن سرت الرأس ليس من     ملاذا؟طيب؛ لو لبس ثوب حريرا لغري حاجة تُبيُحه؛ صالته ابطلة، 
شروط الصالة، ليس متعلقا ابلصالة، يعين سرتت رأسك أو كشفته صالتك صحيحه، فإذا 

خل له يف الصالة، خبالف سرت العورة؛ أنت مامور به ، فالبد أن وضعت عليه شيئا حمرما فال د
 تسرته مبا أُِذن لك فيه شرعا.

هنا أيضا: الطهارة مباء مغصوب )املاء نفسه مغصوب(، املاء نفسه حمرم؛ ال جيوز أن تتوضأ به؛ 
                           ألن نفس املاء حرام أن تستعمله.                                                   

لكن يف مسألتنا هنا: املاء ليس حمرما، هو ماء ُمباح، فتحنا الصنبور وأخذان ماء، أو من البحر أو 
ما إىل ذلك، ووضعناه يف إانء حمرم، اإلانُء شيء منفصل خارج عن ماهية الطهارة، ليس من 

تستعمل املاء بدون إانء أصال،  ماهيتها، ليس من أجزائها، ليس شرطا من شروطها،أنت ممكن أن
وحينئذ ليس هناك تَ َعُلٌق هلذا املغصوب ابلطهارة، فالطهارة صحيحة وإن كان االستعمال حمرما. 

 فتنبه هلذا !
: هذه فائدة زائدة، يعين يقول لك: وتصح وبص  غ  امل   ء  ان  إل  اب  ا و  ب    ة  ار  ه  الطّ  ح  ص  ت  و  

 ابإلانء املغصوب، وابإلانء احملرم الذي يكون مثال مثنه املعني حراما.  الطهارة أيضا
إذن؛ أفادان اآلن أن آنية الذهب والفضة واملموه ابلذهب والفضة الذي هو يُلَقى يف ما ء 

 الذهب والفضة حىت يكتسب من لوهنما؛ حمرم.
كم؛ حمرم،وكذلك هناك أشياء ذكروها أيضا وهو: امل  َْطلي ابلذهب والفضة أيضا نفس احل

 امل  ُطََعم، وكذلك ال ُم   ْكَفت.
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 :-رمحه هللا-قال 
 .ةين  ز   ي   غ  ل   ة  ضّ ن ف  م   ة  ي  س  ي   ة  بّ ض  ب   ب  بّ  ض   ء  ان  إ   ح  با  ي  و  

هذا استثناء من آنية الذهب والفضة، األصل فيها التحرمي، لكن سنستثين شيئا واحدا بقيود 
 لغري زينة. -4من فضة    -3بضبة يسرية    -2  اإلانء امل َُضبَّب -1وهو: 

وفيه طرفان، كأنك  منكسر، اإلانء تشبه اللحام، الشيء الذي يوضع بني طرفني ة:ب  الضّ 
                               حَلَْمَت هذين الطرفني، وضعت بينهما شيئا َيِصُل بني هذين ال ُمنَكِسرين.

تكون من حناس، وقد تكون أيضا من الذهب أو من ، تكون من حديد، ضبةهذه تسمى: 
 الفضة.

                                                                                س: ما حكم الضبة؟
ُمطلقا.                                                                 الضبة إن كانت من ذهب؛ فحرامٌ  نقول:

 كانت من فضة؛ فإن األصل التحرمي إال إذا كانت ضبًة يسريًة لغري زينة.وإن  
من فضة بشرط أن تكون يسرية، هذا هو الشرط األول.  إذن؛ يُباح أن ُيَضبََّب اإلانُء بضبة

                                                                            ؟والكثي س: ما ضابط اليسي
ُه الناس يف ُعرفهم كثريا فهو كثري، وما عدوه يسريا فهو يسري.   قالوا: ضابطها الُعرف، ما َعدَّ

فإن كانت الضبة يسرية ُعرفا ومن فضة؛ فإهنا ُمباحة بشرط آخر وهو: أن يكون حلاجة، وهو 
  .ةين  ز   ي   غ  ل  عنه املؤلف هنا بقوله: الذي عرب 

أن يقال: ضبة يسرية من فضة حلاجة، كما عرب يف زاد املستقنع.                        -1 :عندان تعبيان
وأن يقال: ضبة يسرية من فضة لغري زينة.                                                                          -2

؟ ال، ليس بينهما فرق من حيث املعىن، لكن كالم "الدليل" هنا: أوضح، بينهما فرق س: هل
يعين: أنص على املراد، ألهنم سيفسرون احلاجة: أبن يتعلق هبا غرٌض غرُي الزينة.                                             

يف شرح الزاد يف الروض ال ُمرِبع  -هللارمحه -"، احتاج الشيخ البُ ُهويت حلاجةيعين ملا قال يف الزاد: "
أن يقول: " وهي أن يَتعلَق هبا غرٌض غرُي الزينة "، يعين احتاج أن يشرح لك كلمة: ) حاجة(.            

 قال احلاجة: أن يتعلق هبا غرض غري الزينة. ما معىن حاجة؟
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ارات اجليدة يف ملسألة واضحة منصوصة حىت يتضح لك املعىن، وهذه من العبهنا هو أتى اب
دليل الطالب.                                                                                                           

ويف الدرس املاضي كان عندان عبارة للزاد أحسن من عبارة الدليل يف مسألة: "اشتباه الطهور 
قال: "ما جتوز به الطهارة مبا ال جتوز به" يف الدليل، والزاد  ابلطاهر واشتباه الطهور ابلنجس"، ألنه 

كانت عبارته أفضل.                                                                                  
اليوم عبارة الدليل أنص أوضح، وإن كانت عبارة الزاد ليس فيها إشكال، عبارة الدليل املرة املاضية  

 يها إشكال أصال، لكن هنا العبارة ال إشكال فيها، لكن عبارة الدليل هنا أنص؛ ألنه قال:كان ف
 : حلاجة، واحلاجة: أن يتعلق هبا غرض غري الزينة. أي: ةين  ز   ي   غ  ل   ة  ضّ ن ف  م  

 إذن؛ حيرم عليك أن تتخذ هذه الضبة من فضة ولو كانت يسرية إذا كانت للزينة)للتزين هبا(
 كان لغي الزينة؛ كوهنا أرخص، كوهنا متوفرة أكثر، كوهنا أقوى يف التضبيب؟طيب؛ إذا  

 ال أبس هبذا.
                                                               طيب؛ هل احلاجة هي أَل جتد غي الفضة؟ 

، وليس الكالم يف الضرورة، فهي مباحة من هذه ضرورةفمل جتد إال الفضة؛  إذا، ال، هذه ضرورة
 ابب أوىل. بل مرادهم أن يتعلق هبا غرض غري الزينة.

:                                      هي لضبة املباحةاإذن؛ هذه القيود البد من اجتماعها،
ة تكون لغري الزينة، يعين للحاج -3تكون من فضة وليس من ذهب  -2الضبة اليسرية عرفا  -1

هذه ثالثة قيود.                                                                                                
فإن كانت كثرية؛ فهي حرام ولو كانت لغري الزينة، يعين ولو كانت حلاجة.                                          -
انت يسرية حلاجة.                                                وإن كانت من ذهب؛ فهي حرام ولو ك -
 وإن كانت من فضة ويسرية ولكنها للزينة؛ فهي أيضا حرام. -

 :-رمحه هللا–مث قال 
 .ةر  اه  م ط  ه  اب   ي  ث  و   ار  فّ الك   ة  ي  آن  و  

، واألصل فيه احلل، وكذلك هذه أيضا قاعدة عامة، يعين ابب اآلنية األصل فيه: الطهارة
 [. األصل يف اآلنية والثياب الطهارة، إَل أن يوجد  دليل على النجاسةأيضا الثياب. ] 
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فآنية املسلمني وآنية الكفار سواء، ال فرق ما صنعه املسلمون وما صنعه الكفار، ما شرب 
.                                                           فيه املسلمون وما شرب فيه الكفار، األصل الطهارة

 ؛، ورأينا أنه شرب فيها اخلمر أو علمناإال إذا علمنا أن هناك جناسة، يعين كافر شرب مخرا يف إانء
                                                                                                فنغسلها. 

؛ هو جنس، بقطع النظر الذي استعمله مسلم أو كافر، يعين أو هذا اإلانء مصنوع من شيء جنس
إن كان صاحب اإلانء أو صانع اإلانء مسلما أو كافرا ال أثر له يف ِحلِّ اإلانء أو يف طهارته.             

                              ال عالقة له بدين صاحب اإلانء أو مستعمل اإلانء.       وإمنا النجاسة أمر
املسلم لو ضع مخرا يف اإلانء سيكون جنسا.                                                              -
الكافر لو وضع مخرا يف اإلانء سيكون جنسا.                                                               -
ء من جلد ميتة سيكون جنسا.                                                              املسلم لو اختذ إان -
والكافر لو اختذ إانء من جلد ميتة سيكون جنسا.                                                              -
                                              املسلم لو اختذ إانء من زجاج سيكون طاهرا.                     -
والكافر لو اختذ إانء من زجاج سيكون طاهرا.                                                     -

 ال فرق. إذن؛ آنية الكفار وثياب الكفار طاهرة.
 :-رمحه هللا–قال 

ء  ش   س  ج  ن   ي   َل  و    .هت  اس  ن    م  ل  ع  ت    م   ا ل  م   ك  لشّ اب   ي 
  الدليُل على جناستها أو أن نعلم أهنا تنجست.لَّ إال أن يدُ  ؛األصل يف األشياء الطهارة :يعين

ء  ش   س  ج  ن   ي   َل  و   وقوله هنا: ء (: ش  : )ك  لشّ اب   ي  ، األشياء نكرة يف سياق النفي، فتَ ُعمُّ ُكلَّ ي 
إال األشياء اليت دلَّ الدليل على جناستها. لكن؛                                                                  

]األصل يف املياه الطهارة[.                                                                                    
                                                                              ]واألصل يف الثياب الطهارة[.     

 ]واألصل يف اآلنية الطهارة[.                                                                                  
                                                    ]واألصل يف األمكنة الطهارة[.                                        

 وهكذا، إال يف األشياء اليت علمنا أهنا جنسة، يعين دلَّ الدليل على جناستها.
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[، قاعدة من ُكلِّيِّات الشريعة. األصل بقاء ما كان على ما كانما كان طاهرا فهو طاهر، ]
 [.                     ابلشك اليقني َل يزولاليقني ال يزول إال بيقني ِمْثِله،]

ء  ش   س  ج  ن   ي   َل  و   هنا حني نقول: : فاملراد ابلشك هنا: هت  اس  ن    م  ل  ع  ت    م   ا ل  م   ك  لشّ اب   ي 
 ُمطلق الرتدد، وليس الرتدد على السواء. 

وهو: ما استوى فيه األمران، ألهنم يقولون الشك: بنسبة  عندان استعمال أصويل للشك
%، االحتماالن متساواين.                                                                                        50

                    والطرف الراجح: ظن.                                                                        
واملرجوح: وهم.                                                                                                    

وعند التساوي يقال: شك.                                                                                                   
%.                                                                            100اليقني: هو العلم، الذي هو و 

واجلهل نوعان: بسيط ومركب، وظهر يف زماننا جهل مكعب وجهل مربع وجهل مخاسي وجهل 
 سداسي. 

ُمطلق الرتدد، يعين ولكن يف كالم الفقهاء يستعملون الشك مبعىن آخر، يقوون الشك: هو 
ولو كان ظنا، فالظن عندهم شك.                                                                           

 يف سجود السهو ويعربون ابلشك أيضا يريدون الظن. وهلذا ملا نتكلم
  إذن؛ الشك هنا: هو الشك يف اصطالح الفقهاء وليس يف اصطالح األصوليني.  

ء  ش   س  ج  ن   ي   َل  و   : يعين منه الظن، لو أنين ظننت أن هذا املاء جنس؛ فاألصل أنه ك  لشّ اب   ي 
طاهر.                                                                                                 

يوجد عندي بينة، ليس عندي ماء أان أعلم أنه طاهر يف األصل، وحيتمل أن يكون قد تنجس، وال 
عندي أمارة جتعلين أحكم ابلنجاسة لكن احتماالت، حىت لو كان ظنا، فاألصل أنه طاهر وليس 

    جنسا.
ء  ش   س  ج  ن   ي   َل  و   : يعين ما مل جنزم ابلنجاسة، العلم هنا هت  اس  ن    م  ل  ع  ت    م   ا ل  م   ك  لشّ اب   ي 

 مبعىن: اليقني، أو أن نشاهد شيئا جنََّسُه.
 : يعين نتحقق ونتيقن من هذا. هت  اس  ن    م  ل  ع  ت    م   ل   ام  
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 :-رمحه هللا–قال 
 .غاب  لد ّ اب   ر  طه   ي  َل  و   ،س  ا ن   ه  د  ل  ج  ا و  ه  ب   ص  ع  ا و  ه  ر  اف  ح  ا و  ه  ر  ف  ظ  ا و  ه  ن   ر  ق   و   ة  ت  ي   م   ال م  ظ  ع  و  

، اللحم، والعظم، واللنب، والقرن، والظفر، واحلافر، والعصب، واجللد،  يعين كل أجزاء امليتة
 كله جنس. 

َي على غري الطريقة الشرعية.                    امليتة املراد با : ما ماَت َحْتَف أَْنِفه، أو: ذُكِِّ
                        احليواانت اليت ماتت بدون تذكية؛ ابلذال، ألن الناس دائما ختلط بني الزكاة والذكاة. 

ى  .                                                               ، هذا امسه: ميتة)مل يذبح( فهذا حيوان مل يُذَكَّ
وال ِصيَد صيدا شرعيا، أو ذبح لكن من غري أهل، أو بغري الطريقة الشرعية، ذحبه  ،يعين: ال ُذِبحَ 

ُيَصْد َوَثيِن مثال؛ فهذه ميتة أيضا، ال عربة بتذكية هذا الوثين، يعين مل يذكى ذكاة شرعية، أو مل 
 صيدا شرعيا، أو مات حتف أنفه، هذا امسه: ميتة.

، سواء كانت هذه امليتة {، امليتة: جنسةل ي ك م  ال م  يّ ت ة  ح رّ م ت  ع  يقول: } تعاىلهذه امليتة هللا 
 من احليواانت املأكولة أو من غري املأكولة ال فرق، كله ميتة وكله جنس.

 : الذي يكون حتت القدم.اه  ر  اف  ح  
ال سبيل إىل  : يعينس  ا ن   ه  د  ل  ج  ا و  ه  ب   ص  ع  ا و  ه  ر  اف  ح  ا و  ه  ر  ف  ظ  ا و  ه  ن   ر  ق   و   ة  ت  ي   م   ال م  ظ  ع  و  

تطهريه، يعين: ال يوجد طريقة نستفيد من اجللد مثال إذا ماتت هذه امليتة؟                                        
[، وعرفنا يف املرات املاضية أن وهذه من مفردات احلنابلةعند احلنابلة ال يطهر جلد ميتة بدابغ. ]

 هب.هناك مسائل انفرد هبا كل مذهب عن بقية املذا
 أنه ال يطهر جلد امليتة ابلدابغ، فلو دبغته ،وهذه من مفردات مذهبنا: غاب  لد ّ اب   ر  طه   ي  َل  و  

 ابآلالت اليت تنشف الرطوبة وتنقي اخلبث؛ ال يطهر.
                                                                         س: كيف نستعمل جلود احليواانت؟

نقول: استعمل جلود احليواانت امل ُذكاة شرعا، الذي يصلح تذكيته شرعا وذُِكَي، يعين ال ينفع 
ذبح.                                                                             أيضا أن تستعمل جلد محار 

 ًطهره، وحلمه حمرم. هذا احلمار ملا ُذِبح؛ حرام أم حالل؟ حرام هو ميتة، وذحُبُه ال يُ 
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                    طيب؛ بعد أن ذحبه هذا الرجل؛ هل يوز أن أيخذ جلد احلمار الذي هو مذبوح؟
 نقول: ال .

 .                                   إَنا ي ستفاد من جلد احليوان الذي يكون طاهرا بعد تذكيته
فمثال: جلد هبيمة األنعام )اإلبل والبقر والغنم( ُذحِبت فأخذت جلده، هو أصال طاهر، لكنك 

 .تُ َنقَيه وتُ َنِشَفه حىت يصُلح لالستعمال
وهي يف املذهب لكن جلود امليتات عند احلنابلة جنسة حىت لو دبغت يف إحدى الروايتني 

                                                                        ؟     طيب ملاذاالرواية املعتمدة، 
وإن انفرد به اإلمام امحد لكنه َمروٌي عن مجاعة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم،  قالوا:

                                ُرِوَي عن عمَر، وابن عمَر، وعائشَة، وعمراَن بن حصني رضي هللا عنهم .                             
واستدلوا حبديث عبد هللا بن ُعكيم رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كتب إىل 

 ة  ت  ي   م   ال ن  وا م  ع  ف  ت  ن   ال ت    هذا ف  اب  م كت  ك  اء  ا ج  ذ  إ  ف   ؛ة  ت  ي   م   ال لود  م يف ج  ك  ل   ت  صّ خّ ر   ت  ن   ك  نّ إ  ُجهيَنة: ]
 ت  ن   ك  نّ إ  ملا قبله، ألنه قال: ] [.                 قالوا: وهذا احلديث انسخٌ بص   ع  َل  و   اب  ه  ب   
ا هنّ إ  ا ف  وه  ور  ز   ف   َل  أ   ور  ب  الق   ة  ر  ي  ز   ن  م ع  ك  ت  ي   هن   نت  ك  ]يعين مثل:  ،[ة  ت  ي   م   ال لود  م يف ج  ك  ل   ت  صّ خّ ر  
ت ك مك نت  ][، هو أيضا يقول: ةر  م اآلخ  رك  ك   ذ  ت   ي    لود  يف ج   مك  ل   ت  صّ خّ ر   ت  ن  ك  [، وهنا: ]هن 
، فقالوا: هذا احلديث [بص   ع  َل  و   اب  ه  ب    ة  ت  ي   م   ال ن  وا م  ع  ف  ت  ن   ال ت    هذا ف  اب  م كت  ك  اء  ا ج  ذ  إ  ف   ؛ة  ت  ي   م   ال

عليه وسلم انسخ ملا قبله، ويف بعض الرواايت أنه أاتهم هذا الكتاب قبل وفاة رسول هللا صلى هللا 
 بشهر أو شهرين.

 .غاب  لد ّ اب   ر  طه   ي  َل  و  إذن؛ ال يطهر جلد امليتة عندان ابلدابغ، قال: 
طيب؛ هل يوز أن ي ستعم ل وإن مل يطه ر؟                                                              

نقول: نعم، يُباح استعماله بعد الدبغ )مع أن الدبغ ال يطهر( يف ايبس وليس يف األشياء اليت فيها 
 ، يباح استعمال جلد امليتة إذا ُدِبغَ رطوابت؛ بشرط أن يكون هذا اجللد من حيوان طاهر يف احلياة

اله يف اليابسات. يعين الدبغ يُعطونه فائدة، ليست هي التطهري ولكن فائدة الدبغ أنه يباح استعم
ال تصلي عليها طبعا ألنه جنس، ال تستعمله يف اآلنية، لكن ميكن أن جتعله فراشا تطؤه وال تصلي 
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عليه، يستعمل يف اليابسات وليس يف األشياء الرطبة؛ حىت ال تتعدى النجاسة.                            
 هر يف احلياة، يعين كبهيمة األنعامجيوز استعماله يف ايبس بشرط أن يكون اجللد من حيوان طا

لكن احلمار مثال جنس يف حياته كما سيأتينا )اإلبل والبقر والغنم( هذه حيواانت طاهرة يف احلياة، 
 يف ابب إزالة النجاسة. -إن شاء هللا–

 :-رمحه هللا تعاىل–قال 
 ة  ول  ك  أ  م   ر  ي   غ   و  ل  و  ، ياة  يف احل   ة  ر  اه  ط   ة  يت  م   ن  م   ان  ا ك  ذ  إ   ر  اه  ط   يش  الر  و   وف  الص  و   ر  ع  الش  و  
 .ر  أ  الف  و   رّ ال  ك  

يعين هذا استثناء من قوله: إن أجزاء امليتة جنسة، قلنا: اللحم والعظم والقرن واحلافر   
والعصب واللنب؛ كل هذا جنس.                                                                                     

                                                                               ؟من امليتة طيب؛ هل هناك استثناءات
قالوا: نعم، الشعر والصوف والريش، الشعر يكون للغنم، والصوف يكون للضأن، والوبر يكون 

لإلبل، والري يكون للطيور. هذه مستثناة. فالشعر والصوف والريش والوبر كله طاهر ليس جنسا 
ة ولو غري مأكولة كاهلر والفأر، فال تنجس ابملوت لكن بشرط: أن يكون من ميتة طاهرة يف احليا

 وجيوز استعماهلا. 
، ويف هذا [ ... نّي فّ ى ال  ل  ع   ح  س  م  و   أ  ضّ و  صلى هللا عليه وسلم ت    ب   النّ  نّ أ  ومما استدلوا به: ] 

 احلديث كان عليه ُجبَّة شامية، واجلبة الشامية كانت من صوٍف من ِجَباِب الروم، فدل على أن
 الصوف ال ينجس ابملوت.

(، ما احليواانت ة  ول  ك  أ  م   ر  ي   غ   و  ل  و   ياة  يف احل   ة  ر  اه  ط   ة  ت  ي   م   ن  م   ان  ا ك  ذ  إ  ): قوله هنا: مسألة
الطاهرة يف احلياة؟                                                                                            

( أو دونه يف اخلِلَقة.                      الطاهرةاحليواانت  : هي مأكولة اللحم، وكذلك ما كان كاهلر)الِقطِّ
     وهلذا قال: ،وإن كان غري مأكول ،القط طاهر يف احلياة، الفأر طاهر يف احلياة وما إىل ذلك

                                                                             .ر  أ  الف  و   رّ ال  ك    ة  ول  ك  أ  م   ر  ي   غ   و  ل  و  
: فإنه طاهر حىت لو كان كبري احلجم كاإلبل.                                                  وأما املأكول
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فيل والذئب : فإن كان أكرب من اهلر خلقة فإنه جنس، وهلذا األسد والنمر والوأما غي املأكول
 والكلب؛ كل هذه جنسة. 

 إذن احليواانت الطاهرة يف احلياة هي املأكولة وغري املأكول مما هو كاهلر أو دونه يف اخللقة.
 : -رمحه هللا تعاىل-قال 

.ة  ي  ق  س  األ   اء  يك  إ  و   ة  ي  اآلن   ة  ي  ط  غ  ت    ن  س  ي  و    
اليت تكلمنا عنها، فيسن أن يغطَيها اإلنسان، : اآلنية هي األوعية ة  ي  اآلن   ة  ي  ط  غ  ت    ن  س  ي  و  

[، يعين: ولو أن يضع عليها عودا أو قلما أو حنو اود  ا ع  ه  ي   ل  ع   ض  ر  ع  ي    ن  أ   و  ل  و  بغطاء يضعه عليها، ]
ولو مل يكن الغطاء ُمسَتوعبا جلميع دائرة اإلانء حيصل هبذا  :ذلك، فيضعه على اإلانء ويغطيه، يعين

يَّة. املطلوب ن ِّ  وتتحقق السُّ
اإليكاء هو الربط، أن تربَط َفَم الِسَقاء.                                      :ة  ي  ق  س  األ   اء  يك  إ  و  

كعبارة "امل ُنتهى"، مل يقيد يف "املنتهى"، قال: )يسن تغطية اإلانء وإيكاء   -رمحه هللا-عبارة املؤلف 
املساء والصباح يف كل وقت، وهذا هو املراد ويف  اإلطالق يعين: يف الليل والنهار .األسقية( وأطلق

يف اإلطالق.                                                                                                    
يََّة إذا أ ن ِّ مسى اإلنسان.                             وأما يف "اإلقناع" فإنه قيَّد ذلك مبا إذا أمسى، أن السُّ

فعبارة "الدليل" كعبارة "املنتهى"، وهو خمتصر من املنتهى، وظاهره أنه يف املساء والصباح، وهذا 
 أوىل، هذا الظاهر أوىل أنه يسن مطلقا تغطية اآلنية وإيكاء األسقية. 

 :إىل الباب الذي بعده فقال -رمحه هللا تعاىل-مث انتقل املؤلف 
ب    .و آد اب  الّتخ ل ي اء  ج  ن  اَلست   اب 

بعد أن تكلم على املياه وتكلم على اآلنية وأهنا األوعية اليت يوضع فيها املاء؛ هذه مقدمة 
سيتكلم على االستنجاء، ابعتبار أن اإلنسان عادة حيتاج إىل قضاء حاجته أو كثريا ما حيتاج إىل 

      قضاء حاجته قيل الوضوء. 
 :-رمحه هللا تعاىل-قال 

 .ق  ن  م   اح  ب  م   ر  اه  ط   ر  ج  ح   و  أ   ور  ه  ط   اء  ب    ني   يل  ب  السّ  ن  م   ج  ر  ا خ  م   ة  ال  ز  إ   و  ه   اء  ج  ن  اَلست  
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: عندان أمران: أنك تستعمل املاء، أو أن تستعمل احلجر وحنو احلجر من اء  ج  ن  اَلست  
 األشياء الطاهرة اليت تُنقي وتُزيل النجاسة. 

 االستنجاء يكون خاصا إبزالة :يعين إذا: ني   يل  ب  السّ  ن  م   ج  ر  ا خ  م   ة  ال  ز  إ   و  ه   اء  ج  ن  اَلست  
 النجاسات اخلارجة من السبيلني.  

 : الُقُبل والُدبُر )الَفرَجنْي(.ني   يل  ب  السّ 
إذن؛ لو أنين أزلت جناسة على ذراعي مثال أو جناسة يف فخذي؛ هذا ليس استنجاء، هذه 

 إزالة جناسة وليس استنجاء. االستنجاء متعلق ابلسبيلني، إزالة ما خرج من السبيلني مباء طهور.
: وهذه اإلزالة إما أن تكون:                         ق  ن  م   اح  ب  م   ر  اه  ط   ر  ج  ح   و  أ   ور  ه  ط   اء  ب   

ابلطاهر وال ابلنجس من ابب مباء، فالبد أن يكون طهورا وعرفنا املاء الطهور، فال يصلح  -1
أوىل.                                                                                                       

، وليس املراد عني احلجر فقط وال جيوز حبجرأن تزال هذه النجاسة اخلارجة من السبيلني أو  -2
يعين كاخلرق  ؛منقيا -ج  مباحا  -ب طاهرا   -أ  يكون: بغري احلجر، بل احلجر وحنو احلجر مما

 والورق وما إىل ذلك. 
 : ليس مغصواب وال حمرما.ر  اه  ط  
 : منقي هذه النجاسة ويَ ْقَلُعها.ق  ن  م  

 :-رمحه هللا تعاىل–قال 
 ث  ال  ث   ن  م   ل  ق  أ   ئ  ز  ي    َل  و   .اء   امل  َّل إ   ه  يل  ز   ي  َل   ر  ث   ى أ  ق  ب   ي    ن  أ   ه  و  ن   و   ر  ج  حل  اب   اء  ق  ن   اإل  ف  
.لّ ح  امل   ة  ح  س  م   ل  ك    م  ع  ت    ات  ح  س  م    
.اف  ك    ه  ن  ظ  و   ان  ا ك  م  ك    ل ّ ح  امل   ة  ون  ش  خ   د  و  ع   اء  مل  اب   اء  ق  ن   اإل  و    

فأنت مل تستنِج استنجاء  الواجب يف االستنجاء أن حيُصَل اإلنقاء. إذا مل حيصل اإلنقاء
صحيحا. قلنا: أن االستنجاء قد يكون ابملاء وهذا استنجاء واضح، وقد يكون ابحلجر وحنو 

، يعين: استعمال اجِلمار )وهي احلجارة الصغرية(.                                 استجمارااحلجر وهذا يسمى: 
 ه استجمار. لكن استعمال املاء هو استنجاء يعين استعمال احلجر: يطلق عليه استنجاء ويطلق علي
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الواجب أن حيصل االستنجاء، طبعا االستنجاء واجب وال تصح الصالة إذا مل يكن اإلنسان 
 ن  اب  ذّ ع  ا ي   م  ه  ن ّ إ  قد استنجى استنجاء صحيحا، والنيب صلى هللا عليه وسلم مرَّ على قربين فقال: ] 

 ي يف  ش  ي   ان  ك  : ف  ر  ا اآلخ  مّ أ  ، و  ل  و  الب    ن  م   ئ  ب   ت   س   ي  َل   ان  ك  ا: ف  ه   د  ح  أ   امّ ي، أ  ب   ك  يف   ن  اب  ذّ ع  ا ي   م  و  
 [. ةيم  م  النّ 

 ما ضابط اإلنقاء يف اَلستنجاء، كيف أعرف أنه حصل اإلنقاء الواجب شرعا؟ ؛طيب 
)أي  لُ حَ  َ امل أن يعودَ  ك ان ،  ام  ك    ل ّ ح  امل   ة  ون  ش  خ   د  و  ع   ذا كان ابملاء فإن اإلنقاء:إ -1:يقول

ليس فيه أي أثر ال قليل وال كثري، بشرط  َخِشنا كما كان قبل خروج اخلارج موضع خروج اخلارج(
أن تغسله سبع مرات، عند احلنابلة يف املذهب البد من سبع غسالت، االستنجاء ال جُيزئ بغسلة 

ء، البد من األمرين معا: أو غسلتني أو ثالاث وال حىت ست غسالت، البد من سبعة مع اإلنقا
سبع غسالت مباء طهور وأن حيُصل اإلنقاء؛ وهو أن يعود احملل كما كان إذا كان ابملاء.                         

إنقاء أن يكون ابحلجر وحنو احلجر كالورق املناديل واخلَِرق وما إىل ذلك، فهذه يشرتط فيها:  -2
ين البد أن حيصل اإلنقاء بثالث مسحات.                          أيضا، ويشرتط ثالث مسحات على األقل، يع

لو كان اإلنقاء حصل مبسحة أو مسحتني فالبد من اثلثة، ولو حصل بثالث ال حنتاج إىل رابعة. 
 وإذا مل حيصل اإلنقاء بثالث مسحات حنتاج إىل رابعة وخامسة إىل أن حيصل اإلنقاء.

                                                                              ؟ يف احلجرما اإلنقاء 
.                                                           اء   امل  َّل إ   ه  يل  ز   ي  َل   ر  ث   ى أ  ق  ب   ي    ن  أ  : اإلنقاء يف احلجر

 ا.               احلجر سيبقى أثر ولو يسري  يعين أنت يف احلجر لن تصل إىل درجة املاء، مهما فعلت يف
 عنه، وهذه رخصة من الشرع؛ وٌ عفُ األثر اليسري الذي ال ميكن أن يزول إال ابستعمال املاء؛ مَ  اهذ

 لكثرة خروج النجاسة من هذا املكان فيعفى عن هذا األثر اليسري، وألن املاء ليس متوفر دائما. 
يوقع النفس يف إشكاالت كثرية، يعين يدخل اإلنسان يف  وهلذا أحياان اجلهل يف هذه املسائل

يف الغرب يف أورواب أو يف أماكن ليس فيها آلة استعمال املاء  ،احلمامات )املراحيض( العامة مثال
                                                                                          وأمريكا حيصل هذا كثريا.

، أو ما أيتيك إشكال يقول: دخلت ومل أجد ماء يف احلمام، أو استعمال املاء صعب أو انقطعو
إىل ذلك من األعذار. فخرجت بدون طهارة وضاعت عليَّ الصالة. انظر ماذا يفعل اجلهل 
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بصاحبه! لو أنه استعمل املناديل الورقية ومسح ثالث مسحات منقية حبيث يبقى أثر ال يزيله إال 
 فقد أتى ابلواجب، وهذا الواجب عليه يف هذه احلالة.املاء؛ 

فهذه املسائل من املسائل املهمة، وتكثر احلاجة إليها. أحياان يدخل اإلنسان يف مكان يتعذر 
 عليه استعمال املاء أو يتقزز من استعمال آالت املياه، معك مناديل يف جيبك وانتهى األمر.

: يعين البد من كل مسحة تعم حمل خروج اخلارج احملل كله، حبيث لّ ح  امل   ة  ح  س  م   ل  ك    م  ع  ت   
 . إنه ميسح مجيع احملل ثالث مسحات وحيصل اإلنقاء
نزيد الرابعة، ويسن قطعه على وتر، فيقطع  ؟طيب؛ إذا مل حيصل اإلنقاء بثالث مسحات

 على سبيل االستحباب. على اخلامسة. لو حصل اإلنقاء ابلرابعة؛ نقول: زد خامسة
: وهذه مسألة مهمة، أنه ال اف  ك    ه  ن  ظ  و   ان  ا ك  م  ك    ل ّ ح  امل   ة  ون  ش  خ   د  و  ع   اء  مل  اب   اء  ق  ن   اإل  و  

، بل الظن هنا كاٍف.                                     يلزم أن يقطع اإلنسان جيزم يتيقن أبنه حصل اإلنقاء
وهذا يقطع ابب الوسوسة، ألن اإلنسان لو طلب اليقني يف مثل هذه املسائل رمبا دعاه هذا إىل 

 الوسواس. فنقول: ظن اإلنقاء كاٍف وال يلزم أن تتيقن وأن تبحث وأن تفتش.
ء أو ثالث مسحات وغلب على ظنه أنه إن أتى اإلنسان ابلعدد املعترب سبع غسالت ابملا

 حصل بذلك اإلنقاء؛ فهذا كاٍف، فال يعترب اليقني هنا.
 :-رمحه هللا تعاىل–قال 

.ه  ر  ك    س  ك  ع   ن  إ  ف   ،اء  مل  اب   ث ّ  ه  و  ن   و   ر  ج  حل  اب   اء  ج  ن  ت  اَلس   ن  س  ي  و    
  .لض  ف  أ   اء  امل  ا و  ه   د  ح  أ   ئ  ز  ي   و  

االستعمال، أفضل املراتب: أن تبدأ ابحلجر وحنوه مث ابملاء، هذا أفضل شيء،  هذه مراتب
تستجمر ابحلجر مث ابملاء.                                                                          

ه، أن تقتصر على أحدمها، وحينئذ فاملاء أوىل، املاء وحده أفضل من احلجر وحد املرتبة الثانية:
واستعمال احلجر بدون ماء جيوز ابإلمجاع حىت لو ُوِجَد املاء جيوز ابحلجر.                                     

املاء وحده أفضل من احلجر وحده، واجلمع بينهما أبن تبدأ ابحلجر مث ابملاء هذا أفضل.               
 مكروه. شيء مكروه؛ وهو أن تبدأ ابملاء مث ابحلجر وهذا وعندان
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:                                                                إذن؛ يف كالم املؤلف ثالث مراتب
أن تبدأ ابحلجر وحنوه مث ابملاء وهذا أفضل.                                                :املرتبة األوىل
: أن تقتصر على أحدمها، وهذه فيها حالتان: ماء فقط أو حجر فقط، واملاء فقط املرتبة الثانية

أفضل.                                                                                                 
 ر. : أن تبدأ ابملاء مث تستعمل احلجر وهذا مكروه؛ ألنك ستلوث احملل ابحلجاملرتبة الثالثة

لو كان ابملناديل مثال، يعين ماء مث مناديل، ألنه ليس أنه ال يكره  :وفهم من هذا التعليل
هناك تلوث، املناديل لن تلوث احملل.                                                                   

 وهناك تعليل آخر وهو: العبث وعدم الفائدة. 
عليل هو العبث وعدم الفائدة؛ فال فرق بني املناديل وبني احلجر، فحينئذ نقول: إذا كان الت

فيكون مكروها.                                                                                                     
رق بني احلجر يعين لو ُعلِّلَّ هبذا التعليل وذكره "ابن عوض" ملا فيه من العبث وعدم الفائدة؛ فال ف

 وبني املناديل.
 :-رمحه هللا تعاىل–قال 

  .اء  ج  ن  ها يف اَلست  ر  داب  ت  اس  و   ة  ل  ب   الق   ال  ب  ق  است   ه  ر  ك  ي  و  
 : يعين الكعبة. ة  ل  ب   الق   ال  ب  ق  است   ه  ر  ك  ي  و  

وهنا يف كالم املؤلف إشكال:                                                                           
                                هل هناك فرق بني ما إذا خال اإلنسان يف الالء وإذا كان يف البنيان؟

 ،حضِ وَ ي ُ  :يكره يف اخلالء[، يعين كان ينبغي أن يقول:] يكره يف الفضاء أوفاملؤلف هنا مل يوضح،  
 يَ ُنصُّ على املسألة، لكنه مل يوضح ذلك بل أطلق.

عندان استقباهلا واستدابرها ابالستنجاء، وعندان استقباهلا واستدابرها خبروج اخلارج، : نقول
                  يعين: ابلتخلي حال قضاء احلاجة.                                                           

: حيرم استقبال القبلة واستدابرها يف الفضاء وجيوز يف البنيان ابلبول والغائط. حال قضاء احلاجة
 ال  ب  ق  است   ه  ر  ك  ي  استقبلت القبلة واستنجيت، حينئذ يقول: : بعد أن قضيت حاجيتوأما اَلستنجاء

                          يف الفضاء ويف غي الفضاء؟لكن هل هذا ، اء  ج  ن  ها يف اَلست  ر  داب  ت  اس  و   ة  ل  ب   الق  
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. اءِ جَ نْ ها يف االستِ رُ دابَ تِ اسْ وَ  ةِ لَ ب ْ القِ  الُ بَ قْ استِ  هُ رَ كْ يُ ألنه مل يقيد، قال: أهنما سواء،  ظاهر كالم املؤلف
 ، وأما إذا كان اإلنسان يف البناء وحنوه فال كراهة.لكنه مقيد ابلفضاء

ي   -حفظه هللا-من الشيخ  تنبيه :                                                                                                  وهو ، إليه أثناء الشرحييش أنن س 
املؤلف خالف هنا يف مسألة االستدابر، فلم يذكرها صاحب املنتهى واإلقناع وال الغاية، بل ظاهر  

 الكراهة.كالمهم عدم 
 :-رمحه هللا تعاىل-قال 

 .ةيم  ه  ب  ل   و  ل  و   ام  ع  ط  و   م  ظ  ع  و   ث  و  ر  ب   م  ر  حي  و  
ها رُ دابَ تِ اسْ وَ  ةِ لَ ب ْ القِ  الُ بَ قْ استِ  هُ رَ كْ يُ  حيرم يعين ماذا؟ أقرب مذكور عندان هو االستنجاء، يقول:

                                                            .اءُ جَ نْ االستِ  مُ رُ حيَ وَ  ؛ أي:ثٍ وْ رَ بِ  مُ رُ حيَ وَ  اءِ جَ نْ يف االستِ 
.               ةيمَ هِ بَ لِ  وْ لَ وَ  امٍ عَ طَ وَ  مٍ ظْ عَ وَ  ثٍ وْ رَ بِ  اءُ جَ نْ االستِ  مُ رُ حيَ  ،يعود عليهالضمري الحظ أقرب مذكور 

 وعظم وطعام.يعين: حيرم أن يستنجي اإلنسان ابلروث الذي هو: الرباز الذي خيرج من احليواانت، 
: منه جنس ومنه طاهر، فالروث ليس كله جنسا، روث مأكول اللحم طاهر؛ لكنه ال ث  و  ر  ب  

 جيوز أن يستنجي به يستجمر يعين، وال حتصل به الطهارة.
: حىت لو كان العظم من حيوان طاهر، حىت لو كان عظم شاة مذبوحة مثال، فيحرم م  ظ  ع  و  

 أيضا االستجمار به.
: حيرم أيضا االستجمار ابلطعام ولو لبهيمة، يعين طعام إنسان أو طعام ةيم  ه  ب  ل   و  ل  و   ام  ع  ط  و  

 هبيمة، حرام وال حتصل به الطهارة.
 :-رمحه هللا تعاىل–قال 

 .ةاد  الع   ع  ض  و  م   ج  ار  ى ال  دّ ع  ت    و  ا ل  م  ك    ،اء   امل  َّل إ   ك  ل  ذ   د  ع  ب    ه  ئ  ز  ي    مل    ل  ع  ف    ن  إ  ف  
 دَ عْ ب َ  هُ ئْ زِ جيُْ  ملَْ : يعين أبن استجمر مبا ذكرانه من الروث والعظم والطعام ولو لبهيمة؛ ل  ع  ف    ن  إ  ف  

 هذا الذي فعله إال استعمال املاء. دَ عْ ب َ  هُ ئْ زِ جيُْ  ملَْ ، اءُ مَ   الالَّ إِ  االستنجاء
: يعين: كما لو جتاوز اخلارج املوضع امل ُعتاد.                                             ىدّ ع  ت    و  ا ل  م  ك  

يعين: كما أنه لو خرج من اإلنسان بول أو غائط وجتاوز اخلروج املوضع املعتاد أبن أصابه البول 
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فالبد من فخذه مثال، أو انتشر الغائط لشدة اندفاعه مثال أو سيالنه انتشر على املِْقَعدة؛ 
 استعمال املاء يف القدر الزائد عن حمل احلاجة؛ ألن هذه رخصة ال تتجاوز حملها.

املوضع الذي اْعِتيد هو الذي يستعمل فيه احلجر وحنوه، وأما إذا تعدى موضع العادة؛ فإنه 
                       .                                                  البد من استعمال املاء يف القدر الزائد

مثل أن ينتشر اخلارج إىل الصفحتني أو إىل احلشفة يف الذََّكر ميتد امتدادا غري ُمعتاد؛ فيجب املاء، 
 لكن جيب املاء للُمتَ َعِدي فقط، وأما ما يف موضع العادة فإنه جيزئ فيه احلجر وحنوه.

 :-رمحه هللا تعاىل–قال 
 .لح  امل   ث  و  ل  ي    ي مل   الذّ  س  ج  النّ و   ر  اه   الطّ َّل إ   ج  ار  خ   ل  ك  ل   اء  ج  ن  اَلست   ب  ي   و  

: هذا احلكم التكليفي لالستنجاء أنه واجب، وهو أيضا شرط لصحة اء  ج  ن  اَلست   ب  ي   و  
م.                                                              الوضوء. فال يصح قبل االستنجاء وضوء وال تيمِّ

إذا خرج من اإلنسان خارج مث توضأ مث استنجى؛ نقول وضوؤه غري صحيح، البد من تقدمي 
 االستنجاء إذا خرج خارج مث بعد ذلك الوضوء أو التيمم.

 .: هو الوجوباحلكم التكليفي
، كل شيء.                    : هذا عمَّ كل شيء؛ دم، مين، مذيج  ار  خ   ل  ك  ل   اء  ج  ن  اَلست   ب  ي   و  

 . ر  اه   الطّ َّل إ  لكن املؤلف استثىن فقال: 
                                                                   س: هل خيرج من السبيلني أشياء طاهرة؟

             ومل ينزل منها دم؛ هذا طاهر وال تستنجي. تنعم، مثل: والدة عارية عن دم، امرأة َوَلدَ 
 طاهر وإن كان جيب الغسل، لكنه طاهر. املين

: ومن أمثلة الطاهر الريح، وهم ميثلون ابلريح، يقولون: إن الريح ال جيب منه ر  اه   الطّ َّل إ  
 االستنجاء ألنه طاهر، وفيه خالف.

انشف)روث انشف(،  أن خيرج من اإلنسان بَعرٌ  : مثالهلح  امل   ث  و  ل  ي    ي مل   الذّ  س  ج  النّ و  
أحياان أيكل اإلنسان بعض األكالت أو يظل مدة يف حال من اإلمساك مثال، فيخرج منه اخلارج 
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، فهذا ال يلوث احملل ،ايبسا انشفا، حىت لو أمسكه بيده ليس هناك رطوبة ال تتعدى منه جناسة
 فال جيب منه االستنجاء.

                                          إذن؛ يستثىن من وجوب االستنجاء:                
النجس الذي مل يلوث احملل.                                                                   -2الطاهر ومنه الريح      -1

 وما سوى ذلك جيب االستنجاء منه.
 :-رمحه هللا تعاىل-قال 

 ثائ  ب  ال  و   ث  ب  ال   ن  م   لل  اب   وذ  ع  أ   هللا   م  س  ب   ل  و  ق   ى و  ر  س  الي   ي  د  ق  ت    ء  ال  ال   ل  اخ  د  ل   ن  س  ي  َفْصٌل: 
: هو املكان الذي يقضي فيه اإلنسان حاجته.                            ء  ال  ال   ل  اخ  د  ل   ن  س  ي  

 هللِ ابِ  وذُ عُ أَ  هللاِ  مِ سْ بِ يسن له أن يدخل برجله اليسرى، وخيرج برجله اليمىن، ويقول عند الدخول: 
 .ثائِ بَ اخلَ وَ  ثِ بْ اخلُ  نَ مِ 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال 
 .ان  اف  ع  ى و  ذ   األ  ن  ع   ب  ه  ذ  ي أ  ذ  الّ  لل   د  م  احل   ك  ان  ر  ف  غ   :ال  ق   و  ىن  م  الي   م  دّ ق   ج  ر  ا خ  ذ  إ  و  

 وهذا من األذكار املستحبة.
يقضي فيها اإلنسان حاجته يقوهلا أيضا ، يعين األماكن اليت وكذلك أيضا ما كان مثل اخلالء

 هللاِ  مِ سْ بِ  إذا كان يف صحراء مثال أو يف فضاء أو ما إىل ذلك، فعند ُجلوسه لقضاء احلاجة يقول:
 .ثائِ بَ اخلَ وَ  ثِ بْ اخلُ  نَ مِ  هللِ ابِ  وذُ عُ أَ 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال 
 ء  ان   إ  يف   ول  الب  و   م  ال  الك  و   يح  الر ّ  ب ّ ه  م  و   ر  م  الق  و   س  م  الشّ  ال  ب  ق  ت  ي اس  ل  خ  التّ  ال   ح  يف   ه  ر  ك  ي  و  
  و ر م اد .ر  ان  و   قّ  ش  و  

الحظ هنا؛ كان عندان منذ قليل كراهة يف حال االستنجاء أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها  
 وقلنا إن كالم املؤلف مطلق وهو مقيد ابلفضاء.

، حال قضاء احلاجة، يعين: حال خروج اخلارج البول أو اآلن يتكلم على حال التخلي
 .يحِ الرِِّ  بِّ هَ مَ وَ  رِ مَ القَ وَ  سِ مْ الشَّ  الُ بَ قْ تِ ي اسْ لِ خَ التَّ  الِ  حَ يف  هُ رَ كْ يُ الغائط، 



 ================ الدرس الرابع========== شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري 

 : مكروه حاَل قضاء احلاجة.س  م  الشّ  ال  ب  ق  ت  اس  
                                         : مكروه حاَل قضاء احلاجة.                   ر  م  لق  ا ال  ب  ق  ت  اس  و 

قالوا يف التعليل عدة تعليالت: منهم من قال: ملا فيهما من نور هللا، ومنهم من قال: إنه مكتوب 
عليهما بعض أمساء هللا عز وجل.                                                                                     

 عدة تعليالت هلذه املسألة وقالوا ابلكراهة.يعين ذكروا 
أمام مهب الريح ألنه سيحرك هذا اخلارج ورمبا يُردَّه  أيضا ال يتخلى اإلنسان: يح  الر ّ  ب ّ ه  م  و  

 أو على بدنه فيكون منجسا له. على مالبسه
  يعين يكره أيضا كالمه يف اخلالء، ال يتكلم ألن هذا منهيٌّ عنه.   :م  ال  الك  و  
: يكره ذلك أيضا، أن يتكلم اإلنسان، ويكره أن يبول يف  و ر م اد  ر  ان  و   قّ  ش  و   ء  ان   إ  يف   ول  الب  و  

أو فم البالوعة،   ، الشيء الذي يكون يف األرض الشق يف األرض،يف األرض( احلفرة)إانء، وَشٍق 
هذه  ذكروا كذلك فم البالوعة، وما يتخذه الدبيب كاحلشرات والعقارب واحليات مما تدخله

  احلشرات؛ يكره البول فيه.
، : يعين يكره البول أيضا يف النار والرماد، وذكروا علال هنا يف بعضها علل طبية و ر م اد  ر  ان  و  

سقم. فهذه إما أن تكون ُعرِفت ابلتجربة، وإما أن تكون عرفت يعين يف النار والرماد قالوا: يوِرُث ال
، وحينئذ قد يتغري احلكم فيها.                                                                          بشيء طيب

           إذا ثبت أنه ال ضرر طيب يف هذه األمور، وُجِرب أنه ال ضرر يف هذا؛ فال يُقال ابلكراهة.     
خبالف ما كان األمر معلال فيه بعلة شرعية، فإنه البد أن يعمل هبا.                                          

يعين مثال يقولون: إنه حيرم أن يلبث اإلنسان فوق قدر حاجته، إذا قضى حاجته؛ حرام عليه أن 
                                                                                               اذا؟ملميُكث بل جيب أن يقوم مباشرة، 

ذكروا علتني:                                                                                                   
د هناك حاجة لتكشف عورتك.               العلة األوىل: أنه كشف العورة بغري حاجة، انتهى مل تع

العلة الثانية: أنه مضر عند األطباء.                                                                             
طيب مضر عند األطباء، لو ثبت طبا أنه ال ضرر فيه، هل نقول إنه ال حيرم عليك أن متكث فوق 
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                                                                                                    قدر حاجتك؟ 
 ألن العلة الشرعية ابقية وهي: كشف العورة لغري حاجة. ؛ال، بل هو حرام

هنا إذا قيل: يكره يف انر ورماد ألنه يورث السقم، فينظر هل هذا شيء جمرب؟ هل هذا 
  فينظر يف حتقيق هذه العلة. شيء مرجعه إىل الطب؟

 
 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال 
  .ام  ائ  ق   ل  و  الب    ه  ر  ك   ي  َل  و  

إذا ابل اإلنسان قائما فال كراهة يف حقه لكن بشرط:                                                       
انكشاف عورته.                                                                                       أن أَيَْمنَ  -1
 أن أَيَْمَن عوَد رشاش البول عليه.  -2

إذن البد من هذين القولني:                                                                                          
 أتمن التلوث الذي هو عود النجاسة عليك، وأن أتمن انكشاف عورتك.    أن 

فإن مل أتمن ذلك فإنه يكره، وإذا علمت انكشاف العورة فإنه حرام، وإذا علمت أيضا رجوع 
 النجاسة عليك. 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال 
 .هل  ي  ذ   اء  خ  ر  ي إ  ف  ك  ي  و   ل  ائ  ح   ال  ب   اء  ر  ح  يف الصّ ها ر  داب  ت  اس  و   ة  ل  ب   الق   ال  ب  ق  است   م  ر  حي  و  

هذه غري مسألة االستنجاء.                                                                               
 االستنجاء قلنا: يكره االستنجاء وأنت مستقبل القبلة )الكعبة( أو مستدبرها.

 هنا كالٌم على حال التخلي.                                                                                                    
 : يعين حال قضاء احلاجة يف البول والغائط. هار  داب  ت  اس  و   ة  ل  ب   الق   ال  ب  ق  است   م  ر  حي  

: وقوله يف الصحراء: يعين يف الفضاء يف غري البنيان، وليس ل  ائ   ح  ال  ب   اء  ر  ح  يف الصّ 
الصحراء املراد هبا مقابل احلضر.                                                                           

 أما إذا كان يف بنيان: فإنه ال حترمي فيه.
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اإلنسان ذيله، أن يرخي اإلنسان ثيابه : ويكفي يف احلائل أن يرخي هل  ي  ذ   اء  خ  ر  ي إ  ف  ك  ي  و  
، أ, ما إىل ذلك؛ فإن هذا كله هناك حائط وفتكون حائال، وكذلك لو كان أمام السيارة مثال، أ

 يعترب حائال ويزول به التحرمي.
 اء  خ  ر  ي إ  ف  ك  ي  و   يعين:، هل  ي  ذ   اء  خ  ر  إ  : هل هذا معطوف على قوله: وأن يبول أو يتغوط

 ؟أن يبول أو يتغوطويكفي  هل  ي  ذ  
ال، هو معطوف على قوله: استقبال، يعين: وحيرم استقبال القبلة واستدابرها يف الصحراء بال 

 حائل، وحيرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. 
 :-رمحه هللا تعاىل-قال 

 ني  ب  و   ،دص  ق  ي    ر  ا ث   يه  ل  ع   ة  ر  ج  ش   ت  ت  و   ع  ف  ان   ل  ظ  و   وك  ل  س  م   يق  ر  ط  ب   ط  وّ غ  ت   ي    و  أ   ول  ب  ي    ن  أ  و  
 .مني  سل  امل   ور  ب  ق   

 . يعين البول والغائط :ط  وّ غ  ت   ي    و  أ   ول  ب  ي    ن  أ   حيرم على اإلنسان
يسلكه  يعين ابلطريق الذي يسلكه الناس، فأما إذا كان الطريق مهجورا ال: وك  ل  س  م   يق  ر  ط  ب  

                                                                                        الناس؛ فال حترمي فيه. 
، وهلذا لعن النيب صلى هللا عليه ألنك تنجسه على الناس ؛احلرمة أن تفعل ذلك يف طريق مسلوك

 وسلم الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم.
ظل يستظل فيه الناس، ومثله املتشمس  :يعين، لناسإذا كان انفعا ينتفع به ا :ع  ف  ان   ل  ظ  و  

                                                                                  الذي جيلس فيه الناس يتشمسون. 
 يستظلون فيه من الشمس، أو يتشمسون فيه يف الشتاء.  يعين: إما أن

: يعين وحتت شجرة مثمرة عليها مثر يُقصد لألكل أيكله دص  ق  ي    ر  ا ث   يه  ل  ع   ة  ر  ج  ش   ت  ت  و  
 الناس، أو كان ألكل البهائم؛ ألن هذا يفسده عليهم.

 يعين حيرم أن يبول اإلنسان وأن يتغوط بني قبور املسلمني.: مني  سل  امل   ور  ب  ق    ني  ب  و  
وهل هذا له مفهوم، يعن بني قبور الكفار يوز؟                                                                   

                                                        نعم، هذا له مفهوم ُمعترب، احلرمة هنا يف قبور املسلمني. 
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لى أن الكالم يف قبور املسلمني، وأما قبور الكفار فال حرمة نص عمل يقل القبور مطلقا، بل  :يعين
 هلا يف هذا األمر.

 :-رمحه هللا تعاىل-قال 
 .ه  ت  اج  ح   ر  د  ق   ق  و  ف    ث  ب  ل  ي    ن  أ  و  

 أن يلبث قدرا زائدا عن حاجته، مبجرد انتهائه من البول أو من الغائط جيب عليه أن رمحي
  يستنجي وأن يقوم ويسرت عورته.

 :                                                                                   وقلنا أهنم هنا ذكروا علتني
: شرعية، كشف للعورة بال حاجة، وهذا واضح ُمستذم.                                                                    العلة األوىل
 ة، مضٌر عند األطباء.           : طبيالعلة الثانية

طيب لو قال األطباء: ال ضرر يف هذا، ال ضرر أن جيلس اإلنسان بعد قضاء حاجته 
ويكمل القراءة يف اجلريدة، ويُنهي تصفح الفيسبوك، وينهي فنجان القهوة، ويكتب الرسالة على 

                                     اجلوال، وبعد ذلك يقوم وال إشكال يف هذا طبا ؟!                    
 .     نقول: لكن عندان إشكال شرعي وهو: كشف عورتك

لكن لو بقي جالسا يف احلمام ساترا للعورة؛ انتهى التحرمي. صحيح يف كراهة، لكن ال حترمي 
 يف هذا.
 : يعين ملا فيه من كشف العورة بال حاجة. ه  ت  اج  ح   ر  د  ق   ق  و  ف    ث  ب  ل  ي    ن  أ  و  

 
 يكون معنا يف الدرس القادم. -إن شاء هللا تعاىل-مث انتقل إىل ابب السواك، وهذا 

 نكتفي هبذا القدر، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 

  األسئلة:
                                                                أخ يسأل عن حكم املضبب؟ : 1س

                                         اجلواب: ذكران هذا يف الدرس، أن الضبة البد إلابحتها من ثالثة قيود: 
 .وأنت تكون لغري الزينة -  3وأن تكون يسرية  -2 تكون منفضة  -1
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ة؟                                                                          : ما املراد بعصب امليت2س
 اجلواب: العصب هذا الذي يكون مع اللحم.

أليس الفأر نسا؟                                                                               :3س
 نجس.بعد موته ف اأم. الفأر طاهر يف احلياة، و اجلواب: الفأر جنس لو مات، لكنه يف حياته طاهر

هل يوز استعمال آنية النصارى اليت يباشروهنا يف طبخ النزير؟                                    : 4س
 اجلواب: جيوز بعد بعد تطهريها، اغسلهامن هذه النجاسة وجيوز استعماهلا.

                                                 هل كل ما أكب من الر نس؟               : 5س
                                                                        اجلواب: إذا كان أكرب من اهلر له حالتان:

                                               .طاهر ذافه ؛أن يكون مأكول اللحم كاإلبل والبقر والغنم -1
  أن يكون غري مأكول اللحم كالكلب والذئب واألسد وما إىل ذلك؛ فهذا كله جنس. -2

ما األمور اليت تبيح استعمال الذهب؟                                                         :6س
أنه يباح للضرورة؛ كاختاذ أنف وسن وما لصالة والزكاة يف كتاب ا -إن شاء هللا–اجلواب: سيأتينا 

 إىل ذلك.
:هل إذا وجد أثر يف الثياب لون بعد اَلستجمار هل نقول إنه حصل النقاء، وهل 7س

يعفى عن ذلك األثر من انحية إزالة النجاسة؟                                                               
كونه ينتقل إىل الثياب غالبا يكون بسبب عدم التطهري الكامل، يعين إذا كان  اجلواب: هذا األثر  

ابملاء البد من طهارة كاملة، وإذا كان ابحلجر وحنوه فال بد من أثر ال يزيله إال املاء، وهذا عادة ال 
 ينتقل، لكن أحياان ينتقل ابلعرق وحينئذ البد من تطهري ما جاء على الثياب، ال يعفى عن هذا يف

 الثياب.
: لو أن شخصا وهو يستنجي تساقط من ماء اَلستنجاء بعض القطرات وانفصلت 8س

يف الواء وسقطت على قدمه؟                                                                             
 .                                                                   فهذا جنس ؛الغسلة السابعة إذا كان قبل اجلواب:

 .              وإذا كانت الغسلة السابعة اليت زالت هبا النجاسة مع حصول اإلنقاء؛ فهذا املاء طاهر
 طهور ال إشكال فيه. ؛وبعد السابعة واإلنقاء
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                                       هل يب غسلها سبع غسالت؟                       : 9س
تغسل بعدد الباقي، يعين لو هي الغسلة اخلامسة فبقي لك السادسة والسابعة، فتغسل ما  اجلواب:

 أصابك قدمك مرتني، بعدد الباقي من السبع غسالت.
ما طول السرتة اليت توضع يف الفضاء حىت يستطيع الشخص أن يقضي حاجته  :10س

؟                                                                                         مستقبال القبلة
هم قالوا: يكفي إرخاء الذيل، ويكفي كمؤخرة الرحل )هذه اليت تكون على البعري يستند  اجلواب:

كاٍف.   إليها الراكب(، فيكفي ولو كان قدرها، فلو كانت شيئا مرتفعا ارتفاعا يسريا فهو أيضا
 وحىت يف الفروع قال: أنه يتوجه أن يكون كسرتة الصالة، وسرتة الصالة يكفيها ولو كان خبط.

                                       : هل استقبال القبلة يف قضاء احلاجة جائز يف البنيان؟11س
 .البنياناجلواب: نعم جائز يف 

ما معىن يكفي إرخاء ذيله عند استقبال القبلة يف الصحراء؟                            :12س
اجلواب: يعين إذا كان اإلنسان يقضي حاجته وأرخى ذيل ثوبه مثال يف قضاء احلاجة؛ فهذا يعترب 

 حائل بينه وبني القبلة.
                       : هل يكره الكالم يف الالء مطلقا؟                            13س

اجلواب: نعم، لكن استثنوا ما إذا كان لضرورة، كأن ينبه غافال عن هلكة، يعين مثال أعمى 
   سيرتدى يف حفرة، أو حريق أو ما إىل ذلك؛ فتنبهه وهذا واجب.

:ما حكم املاء إذا وقع فيه ماء طهور خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن 14س
                                                                                    حدث؟              

املاء ال إشكال فيه، هذا ماء طهور، الذي خلت به املرأة املكلفة لطهارة كاملة عن  اجلواب:
 حدث هذا طهور، ليس طاهرا هو من أقسام الطهور.

                                                        : ما سبب ذكر عظم امليتة يف ابب اآلنية؟15س
االستطراد، تكلموا على أحكام اآلنية، واآلنية تصنع من اجللود، وبعد ذلك ذكروا أحكام  اجلواب:

 امليتة وعظام امليتة إىل آخره.
 : ] لكن اَلنتهاض جملرد اَلعرتاض من مجلة األمراض [.قاعدة
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جللد من ميتة أو اتاذه حمفظة أو شنطة )حقيبة( ما حكم لبس اجلاكيت ا :16س
والصالة فيه؟                                                                                                      

إذا كنا سنجيب على املذهب وهو املعتاد؛ فإننا نقول: جلود امليتة ال تطهر ابلدابغ، اجلواب: 
حنبليا لكنك  كنت حنبليا يعين تعمل ابملذهب يف هذه املسألة، أو أنت لست  وحينئذ فلو

املتخذ من جلد امليتة وتصلي  رجحت املذهب؛ ففي هذه احلال ال جيوز أن تلبس هذا اجلاكيت
فيه، صالتك ابطلة ألنك صليت بثوب جنس.                                                                

 وإذا كنت ال تقلد هذا القول وأتخذ بقول اجلمهور ودبغ ابلطريقة املعتربة؛ فإن صالتك صحيحة.
ينكر فيها على املخالف، وأيخذ اإلنسان مبا إذن؛ هذه املسألة من مسائل اخلالف اليت ال 

                                                        ترجح عنده ابجتهاده أو ابلتقليد، ال إشكال يف هذا. 
؟                                                                            وما إىل ذلك طيب احملفظة والشنطة

فظة والشنطة وما إىل ذلك هذا من استعماهلايف ايبس، فيجوز إذا كان من حيوان طاهر يف احمل
احلياة، ولكن ال تصلي وأنت حتمل هذه احملفظة أو وأنت حتمل هذه الشنطة. يعين يف فرق بني 

اللبس فهذا ال جيوز، لكن أن تستعمله مثال كمحفظة أو شنطة حتملها؛ ال إشكال، ولكن 
 أن ال تصلي به. -2ن يكون من حيوان طاهر يف احلياة  أ -1بشرطني: 
إذا الفأر أكل من طعام جاف كاألرز، هل يوز استعمال ابقي الطعام؟      : 17س
 نعم جيوز، وسؤر اهلر طاهر ليس هناك ومشكلة، والفأر وما إىل ذلك.  اجلواب:
                                                  : جلد الر َلستعماله َلبد من تذكية الر عند ذحبه؟18س

اجلواب: ال، اهلر حىت لو ذكيته ال يطهر ابلتذكية، فهو طاهر يف احلياة، فيباح استعمال جلده إذا 
 دبغ يف ايبس، ولكنه ليس طاهرا، فال يصح أن يكون يف رطب وال أن تصلي به.

                                          ؟                     : هل يوز بيع وشراء مالعق الذهب19س
 اجلواب: ال جيوز بيع وشراء مالعق الذهب، هذا حمرم اختاذها واستعماهلا وبيعها وشراؤها.

إن كان قبل البدء يف قضاء احلاجة؟  ما احلكم ،إذا كان يكره الكالم عند احلاجة: 20س
 فال تتكلم.قبل دخول احلمام ماشي، لكن إذا دخلت احلمام  اجلواب:
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أي ناسة لتطهيها َلبد من سبع غسالت أم لعاب الكلب فقط؟                        : 21س
يف ابب إزالة النجاسة، وهذا  -إن شاء هللا-ال، أي جناسة إال ما استثين، وهذا سيأتينا  اجلواب:

 مذهب احلنابلة يف النجاسات.
م الشطاف وهو يعل املاء كيف يتم اَلستنجاء سبع مرات يف حال استخدا:  22س

دائم اَلنسياب على العورة؟                                                                          
تضغط ضغطة وترفع يدك، والثانية ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة انتهينا، تستطيع  بسيطة: اجلواب

أو أن تضع يدك على ابب الشطاف  أن تفصل املاء هبذه الطريقة. أو أن تصب سبع مرات،
وتفصل ابليد مع كل غسلة، أو حترك الشطاف من حمل االستنجاء إىل الفخذ مث ترجعه مرة اثنية 

 وهكذا. املهم أن تفصل بني كل غسلة وأخرى. 
اَلنتفاع جبلود امليتة َل يعن أهنا تطهر ابلدابغ؟                                          : 23س

 .وجيوز االنتفاع هبا يف اليابسات إذا كانت من حيوان طاهر يف احلياة ،نعم هي جنسة ب:اجلوا
كيف يتم تديد القبلة أثناء الفتوحات اإلسالمي؟                                      :  24س
سهلة جدا، الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر والريح واجلبال، أشياء كثرية يعرفون  اجلواب:

 هبا اجتاه القبلة وذكروها يف كتاب الصالة.
                                              : ماذا لو كانت األوان تغي املاء الذي تتويه؟25س

اجلواب: ال إشكال فيها، ما تغري هبذه الىنية ال إشكال فيه إذا كان شيء طاهر، وينظر بعد ذلك 
أو قليل حبسب ما ذكرانه يف املياه، كثري من صفة من الصفات إىل حكم املتغري هل هو تغري كثري 

  أو قليل منها.
هل للمقلد اَللتزام بذهب واحد فقط أم األخذ يف عدة مسائل من مذاهب : 26س

خمتلفة؟                                                                                                
له أن يستفيت من يثق به وال يلزمه أن يتقيد مبذهب واحد، ولو تقيد مبذهب واحد  اجلواب: جيوز

   جاز له ذلك.
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